
ROMANIA                 

Județul GORJ                             

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL, 

 

HOTĂRÂREA 
Nr.10 din 27 ianuarie 2023 

privind acordul pentru delegarea în numele și pentru UAT Berlești  a activității de 

eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și 

pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  

deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri 

nepericuloase  

 

  Consiliul Local al  comunei Berlești, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.01.2023,  

 Având în vedere :  

 - referatul de aprobare nr.518./27.01.2023 al Primarului comunei Berlești, județul Gorj ca 

instrument de prezentare și motivare;  

- raportul de specialitate nr.519/27.01.2023  al Secretarului general al comunei Berlești prin 

care se propune: acordul în favoarea ADIS Gorj pentru delegarea   activității  de eliminare prin 

depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite 

de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor municipale, 

precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și 

reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase.” 

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și 

liniștii publice, a drepturilor cetățenești;  

- avizul Comisiei pentru activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și 

urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului și turism; 

 - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte, 

muncă și protecție socială, protecție copii tineret și sport;  

           în baza prevederile art. 8 alin. (3) lit.d, lit. d^1), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), art.29 alin.(9)  

art. 30 alin. (1) și alin. (5),  din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederilor Legii nr.101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 

O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare 

a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Legii 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

 Conform dispozițiilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare, art. 9 coroborat cu art. 21 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din 

H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

            potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,   

 

În temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.132, art.129 alin.(2) lit.c si lit.d, alin.6 lit.a, alin.(7) 

lit.n, art.137 alin.(1), art.139 alin.(1), art.297 alin.1 lit.b,  din OUG nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor 

Publice  să exercite, în numele și pentru  comuna Berlești, dreptul de a delega gestiunea  activității 

de eliminare prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și 

pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalații de tratare a  deșeurilor 



municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare 

și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor  la depozitele de deșeuri nepericuloase.  

Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei prin 

intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.   

Art.3. Prezenta hotărârea se comunică Primarului comunei Berlești, Instituției Prefectului – 

Județul Gorj, ADIS Gorj  și persoanelor fizice şi juridice interesate. 

 

Adoptată astăzi, 27 ianuarie 2023  în şedinţa ordinară  a consiliului local, cu _10_ voturi 

pentru,  0  voturi  împotrivă, _0 _ abţineri, exprimate din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă 

şi  din totalul celor 11 consilieri în funcţie.  

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

   Leontin LIHU - OANĂ                                                                    Secretarul general comunei  

                                                                  Eugen ARGEȘANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


